KOMISIA OCHRANY VEREJNÉHO PORIADKU. CO A VOJENSKÉ
ZÁLEŽITOSTI.
Záp i snica
zo zas adnutia Komisie ochr any v erejnéh o poriad ku, CO a voj enské záležito sti
konanejdňa 8.04.2019
V Zlatých Moravciach dňa 12.04.2019

Prít omní : Stanislav lvanovič, Ing. Marek Holub, PaedDr. Štefan Halgaš, Ing. Slávka Hasprová,
Ivan Malý, PhDr. Marián Takáč
Prizvaný:
Ospravedlnená:
Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.
PROGRAM:

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Schválenie programu
Správa o činnosti mestskej polície Zlaté Moravce za rok 2018
Informácia o štatistických údajoch z merača rýchlosti za rok 2018
Informácia o výzve na predkladanie projektov v oblasti prevencie kriminality
na rok 2019
6. Rôzne
7. Záver

K bodu č. 1.
Komisiu otvoril a prítomných privítal predseda komisie Stanislav lvanovič.
K bodu č. 2.
Predseda komisie lvanovič informoval prítomných s programom zasadnutia komisie.
Následne dal hlasovať za prijatie programu rokovania komisie. Všetci prítomní členovia komisie
hlasovali za prijatie programu rokovania komisie podľa návrhu predloženej pozvánky.
K bodu č. 3.
Predseda komisie lvanovič požiadal náčelníka MsP Takáča aby podal Správu o činnosti
Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2018. Náčelník komisiu informoval o jednotlivých
štatistických údajoch za rok 2018, ktoré sú uvedené v správe.
Náčelník mestskej polície informoval aj o počte príslušníkov mestskej polície v priebehu
roka 2018, vzhľadom na zabezpečenie 24 hodinovej služby. Ďalej informoval ohľadom materiálno
technického vybavenia, výstroje a vozového parku mestskej polície.
Predseda komisie lvanovič po tom, čo komisia správu prerokovala dal hlasovať o tom, či
komisia zobrala Správu o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2018 na vedomie
a či ju doporučuje predložiť na zasadnutie mestského zastupiteľstva. Všetci prítomní členovia
komisie hlasovali za zobratie správy na vedomie a odporučili uvedenú správu predložiť na
zasadnutie mestského zastupiteľstva.

UZNESENIE

Komisia verejného poriadku , CO a vojenských záležitostí prerokovala Správu o činnosti
Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2018 a odporučila ju predložiť do mestského
zastupiteľstva na rokovanie.
Hlasovanie:
za: 5 (lvanovič, PaedDr. Halgaš, Ing. Holub, Ing. Hasprová, Malý)
proti: O
zdržal sa: O
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu č. 4.
Predseda komisie lvanovič požiadal náčelníka MsP, aby podal informáciu o štatistických
údajoch z meračov rýchlosti za rok 2018. Náčelník Takáč komisiu postupne informoval
o jednotlivých meračoch rýchlosti. Uviedol, že na ulici SNP bola vykonaná výmena stlpa
osvetlenia, na ktorom je umiestnený merač rýchlosti, preto tieto informácie nie sú k dispozícii.
Podľa získaných údajov najviac frekventovaná je ulica Prílepská, nasleduje Chyzerovecká ulica
a najmenej zaťažená je Hlavná ulica v Prílepoch. Predseda lvanovič požiadal náčelníka
· o zaslanie týchto údajov za rok 2018 do komisie dopravy. Predseda komisie lvanič dal hlasovať
o tom, či komisia berie na vedomie informáciu o štatistických údajoch z merača rýchlosti za rok
2018. Všetci prítomní členovia komisie hlasovali za zobratie informácie na vedomie.
K bodu č. 5.
Predseda komisie lvanovič požiadal náčelníka MsP Takáča, aby podal informáciu o
výzve na predkladanie projektov v oblasti prevencie kriminality na rok 2019. Ten informoval, že
dňa 1.3.2019 bola predložená žiadosť o dotáciu zo štátneho rozpočtu v oblasti prevencie
kriminality za rok 2019. Celkovo sa v projekte počíta s rozšírením kamerového systému o 7
kamier. šesť kamier bude na ulici 1. mája a jedna kamera na križovatke ulíc Chyzerovecká
a B.S. Timravy. V žiadosti o dotáciu sa počíta aj s 20% spoluúčasťou mesta. Ďalej náčelník
informoval komisiu, že dňa 29.3.2019 bola vyhlásená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite pre rok 2019.
Ďalej uviedol, že mesto plánuje predložiť žiadosť o dotáciu aj v tejto výzve č. II KMV 2019.
Predseda komisie lvanovič dal hlasovať o tom, že komisia berie na vedomie informáciu
v oblasti projektov na prevenciu kriminality na roky 2019. Všetci prítomní členovia komisie
hlasovali za zobratie informácie na vedomie.
K bodu č. 6.
Predseda komisie otvoril v bode rôzne. Člen komisie Štefna Halgaš požiadal náčelníka
mestskej polície o zvýšenie kontrol v mestskom parku a to hlavne v piatok a cez víkend. Tiež
uviedol, že v tomto čase sa v parku opakovane nachádzalo viacero motorových vozidiel, ktoré
z parku vychádzali aj po chodníku smerom na Svätoplukovu ulicu. Náčelník MsP uviedol, že
zvýšia počet kontrol v mestskom parku v inkriminovanom čase. Ďalej dodal, že bude potrebné
upraviť možnosť vjazdu do mestského parku, vzhľadom na opakované sťažnosti občanov.
K bodu č. 7.
Po vyčerpaní programu sa predseda komisie Stanislav lvanovič poďakoval prítomným za
účasť a zasadnutie komisie ukončil.

Zapísal: PhDr. Marián Takáč
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Stanislav lvanovič
predseda komisie

Pozvánka
Prezenčná listina
Správa o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2018
štatistické údaje z meračov rýchlosti za rok 2018

